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Notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 24 april 2003 om 19.30 uur in 
het gemeentehuis te Emmeloord. 
 
Aanwezig zijn: de dames T. Bij de Vaate-de Jong (CDA) (wethouder), H. Binksma-Martens (VVD), 
M.T.B. Droog-Smit (CDA), J. Faber-Slootheer (PvdA/GroenLinks), A.J. Geluk-Geluk (VVD), 
H.J. Straatsma-Reuvers (PvdA), J. Wondergem-Nieuwenhuizen (CDA) en de heren J.W. Bakker  
(PvdA/GroenLinks), W.R. Bouma (CDA), P.G. van Diepen (P.U.), P.J. van Domburg (P.U.), J.M. van der 
Est (PvdA/GroenLinks), W.C. Haagsma (P.U.), A.H.T. van Meijel (CDA) (wethouder), J. Mulder  
(PvdA/GroenLinks) (wethouder), G. Nentjes (ChristenUnie/SGP), T. Nijdam (PvdA/GroenLinks), 
P. Reijenga (CDA), J.A. Ritsema (P.U.) (wethouder), H.F.A. Roefs (VVD). P.J. Sanderse (CDA), 
J. Schipper (CDA), H.J.M. van Steen (P.U.), T. Tuinenga (P.U.) J.J. van der Velde (CDA), 
P.M.S. Vermeulen (D66), L.G. Voorberg (ChristenUnie/SGP) en R.F. Wassink (ChristenUnie/SGP) 
 
Voorzitter: W.L.F.C. ridder van Rappard, burgemeester 
Griffier:  J.M. Even 
Afwezig: mevrouw I. van Gaalen-van der Kooij, wethouder en de heren G.P. Dibbits (P.U.) 

L.G.M. Hermus (CDA) en C. Wagemaker (P.U.), leden van de raad 
 
 
I Opening 
 
De voorzitter: Ik heet u allen hartelijk welkom. Wij hebben een aantal afwezigen. Mevrouw Van Gaalen is 
afwezig en de heren Hermus, Wagemaker en Dibbits. 
 
II. Vaststelling agenda 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
III. Vaststelling notulen van de vergadering van 27 maart 2003 
 
De heer Nijdam: Mijnheer de Voorzitter. Op blz. N85 in de vierde alinea wordt gesproken over project-
ontwikkelaar, maar ik heb duidelijk bedoeld projectwethouder. 
 
Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter. Op blz. 87 in de tweede regel moet staan kaderstellende nota’s 
en op blz. 88, midden in het stuk, wordt gesproken over EUR 70.000,00; dit moet EUR 700.000,00 zijn. 
 
Met inachtneming van de wijzigingen worden de notulen vastgesteld. 
 
IV. Ingekomen stukken 
 
De voorzitter: Ik stel de ingekomen stukken aan de orde. Punt 1, 2, 3, 4. 
 
Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter. In de commissie hebben we de brief aan de orde gehad over de 
Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad Nederland. Toen is verwezen naar het feit dat Unu ISO-
gecertificeerd is. Er ligt nu een brief van Unu dat ze ISO-gecertificeerd zijn. Er staat niet duidelijk bij en er 
wordt niet aangegeven in hun brief of in een mededeling van het college wat een Revakeur meer biedt 
dan het ISO-gecertificeerd zijn. Dat kan toch in veel gevallen van groot belang zijn voor de cliënten. Er 
staat ook niet bij, als het gemakkelijk is en als UNU het zo fantastisch doet, waarom ze geen Revakeur 
hebben. Het voorstel is om niet de brief zoals die ligt te sturen naar Unu met de opmerking dat het be-
handeld is in de raad. U kunt erin zetten dat het door de raad is doorgespeeld naar het college en dat het 
college erop terugkomt. Ik wil in ieder geval voorstellen dat we in de commissie nog eens bespreken wat 
een Revakeur betekent, wat dit meer is, van welke waarde het is om het Revakeur toch te eisen van Unu 
en om dan alsnog te kijken hoe hiermee wordt omgegaan. 
Het is niet helemaal besturen op hoofdlijnen, maar het heeft wel te maken met de invulling. Vandaar mijn 
eerste opmerking, misschien doorsturen naar het college en dan van het college horen hoe hiermee is 
omgegaan.  
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Dat vind ik wel van belang, want ISO-gecertificeerd zijn is één ding, aangesloten zijn bij een koepel kan 
iets heel anders betekenen. Het is te kort door de bocht om het nu zo af te doen als zijnde afgehandeld. 
 
De heer Schipper: Mijnheer de Voorzitter. Inhoudelijk bijna gelijk. Ik denk dat Revakeur staat voor ge-
bruikerskwaliteit. Zoals Kemakeur destijds een consumenten kwaliteitsmerk was, staat Revakeur voor het 
gebruikers kwaliteitsmerk. Een ISO-certificaat, een ISO-norm is een interne procedure. Dan spreek je af 
hoe je met elkaar gaat werken. Er is contact geweest met Zoetermeer, waar de stichting zit en binnen de 
stichting hebben twee gebruikers, twee gehandicapten, zitting in het bestuur en zodoende betekent vol-
doen aan Revakeur dat de leverancier voldoet aan de gebruikers kwaliteit. We hebben de vorige keer be-
sloten dat wij zouden uitkijken, dat was een advies, naar een leverancier met een Revakeur. Daarop is 
gereageerd dat Unu gecertificeerd is via de ISO-norm 9002 9004. Als dat intern zo is bij Unu, zal Unu ze-
ker in aanmerking komen voor een Revakeur. Ik ben het wat dat betreft met mevrouw Geluk eens, laten 
we het terughalen naar de commissie en laten we daar verder erover discussiëren. 
 
Wethouder de heer Ritsema: Mijnheer de Voorzitter. Dat lijkt mij goed. Laten we die zaken in de com-
missie goed naast elkaar zetten en kijken of er een meerwaarde in zit en in hoeverre Unu daaraan zal 
kunnen voldoen. 
 
Mevrouw Geluk: Misschien kan de wethouder dan zorgen voor informatie wat het Revakeur exact in-
houdt en dan kunnen we zelf plussen en minnen. 
 
Wethouder de heer Ritsema: Zullen we doen. 
 
De voorzitter: Ik vond dat van mijnheer Schipper ook heel adequaat. 
Punt 5, 6, 7 en 8. Ik pas de nummering even aan, want we hebben twee punten 5. 
 
De heer Bakker: Mijnheer de Voorzitter. Ik begrijp dat nr. 8 de Woonbond is. Hieraan zitten twee elemen-
ten, namelijk het reageren op een manifest en het is gebruikelijk dat we daarmee heel voorzichtig om-
gaan. Daarop zal ik dan ook niet ingaan, maar de inhoud van het manifest als zodanig geeft ons aanlei-
ding om het college te verzoeken inhoudelijk nog eens naar dit manifest te kijken om te bekijken in hoe-
verre daarin voor de bewoners van de gemeente elementen zitten waarvoor we aandacht moeten heb-
ben, waarop beleid zou moeten worden geformuleerd. Ik zou het college derhalve willen verzoeken om in 
één van de komende commissievergaderingen met een reactie op dit manifest te komen om die elemen-
ten aan te stippen, waarvan het college vindt dat ze in toekomstig beleid extra aandacht behoeven, zodat 
dit in de commissie kan worden bediscussieerd. 
 
Wethouder de heer Mulder: Mijnheer de Voorzitter. Daartegen lijkt me geen bezwaar te bestaan. Het col-
lege zal daarnaar kijken en daarop reageren. Dan kunnen we daarop in de commissie terugkomen. 
 
De voorzitter: Dan is nog een laatste punt binnen gekomen, dat is de brief van 11 april van het college 
aan Ten Brinke met het advies van de griffier om het advies van het college te volgen. 
 
Zonder hoofdelijke stemming worden ingekomen stukken met uitzondering van nummers 4 en 8 overeen-
komstig de voorstellen afgehandeld. Ingekomen stuk nr. 4 zal in de commissie worden behandeld en al-
hoewel op ingekomen stuk nr. 8 geen reactie zal worden verstuurd, zal het wel in de commissie worden 
besproken. 
 
V. Mededelingen 
 
Wethouder de heer Ritsema: Mijnheer de Voorzitter. Het gaat over het ziekenhuis. Afgelopen dinsdag 
heeft de Raad van Toezicht een besluit genomen voor dit moment over de toekomst van de IJsselmeer-
ziekenhuizen. Wij hebben op dezelfde dag in een overleg van vier portefeuillehouders, vier burgemees-
ters van de betrokken gemeenten, te weten Lelystad, Dronten, Urk en Noordoostpolder, met de heer 
Brinkman en namens de provincie de gedeputeerde op de hoogte gesteld van dat besluit met betrekking 
tot het conceptplan van aanpak dat voorlag en dat zoals u weet ook in het stakeholdersoverleg is bedis-
cussieerd en becommentarieerd. 
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Het besluit van de Raad van Toezicht dat dinsdagmorgen is genomen houdt in dat er een gewijzigd plan 
van aanpak ligt, een amendering, toevoeging, net zoals men het zou willen noemen. Die aanpassing van 
het plan van aanpak sluit aan bij hetgeen op grond van de ingebrachte verklaring door de vier gemeenten 
in het stakeholdersoverleg als standpunt door het stakeholdersoverleg is overgenomen. Het besluit dat 
deze week is genomen, heeft dus ook betrekking, een tussenbesluit, op twee basisspecialismen. Er heeft 
dus nog geen besluitvorming plaatsgevonden over de twee basisspecialismen die betrekking hebben op 
gynaecologie, verloskunde, kindergeneeskunde en spoedeisende hulp in die zin dat men al wel een 
voorschot heeft genomen op spoedeisende hulp door te stellen dat een eerste 24-uurs eerste opvang, 
acute opvang, in Emmeloord overeind moet blijven. Dat houdt dus in – en wij hebben die vraag ook na-
drukkelijk gesteld – dat het huidige besluit ruimte biedt, voorwaarden schept, kaders stelt, zodat de uit-
komsten van de werkgroepen die bezig zijn met gynaecologie, verloskunde, kindergeneeskunde en de 
werkgroep beschikbaarheid, bereikbaarheid, acute zorg kunnen worden ingepast in hetgeen nu is beslo-
ten. Dat is een essentieel onderdeel, want dit houdt in dat de uitkomsten van de werkgroepen, ervan uit-
gaande dat dit uitkomsten zijn met een perspectief in het kader van haalbaarheid en inpasbaarheid, ook 
kunnen worden ingevuld. 
We hebben nadrukkelijk gevraagd of die interpretatie van de gemeenten een goede interpretatie is en 
men heeft daarop van de kant van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur met een volmondig ja 
geantwoord. Wij leiden dat ook af van het principebesluit dat men reeds heeft genomen met betrekking 
tot het instandhouden van de spoedeisende hulp voor de locatie Emmeloord en van het feit dat dit besluit 
inhoudt dat intensive care, zij het misschien op een wat beperktere schaal, op high care niveau in Emme-
loord aanwezig blijft, terwijl het oorspronkelijke plan van aanpak van de heer Brinkman uitging van een 
low care situatie. Op grond daarvan hebben wij geconstateerd in dat overleg met de Raad van Toezicht 
en de Raad van Bestuur dat het besluit dat dinsdagmorgen is genomen door de Raad van Toezicht ei-
genlijk redelijk in het verlengde ligt van de verklaring, het standpunt, van de vier gemeenten en van de 
stakeholders. Die verklaring hield namelijk op hoofdlijnen in de status quo voor de huidige situatie. Met 
andere woorden: geen besluiten nemen die onomkeerbaar zijn en vervolgens invoeging van uitkomsten 
niet meer mogelijk maken en door middel van werkgroepen helder maken op welke wijze, binnen welke 
kaders en op welke tijdstippen gekoppeld aan een stappenplan de overige op dit moment ontbrekende 
zaken, weer in de benen kunnen worden gezet. Dat gaf ons een redelijk goed gevoel. 
Na dinsdag is er wat ruis ontstaan op grond van uitlatingen vanuit de werkvloer die blijkbaar tot een ande-
re conclusie komt. Wij hebben vanmiddag als vier portefeuillehouders, omdat wij elkaar toevallig ontmoet-
ten in het kader van een bestuursvergadering van de HVDF en de commissie Openbare gezondheids-
zorg, voorheen GGD, met elkaar gesproken over wat er nu eigenlijk aan de hand is en hoe we daarmee 
omgaan. Ik doel dan op de ruis die na dinsdag is ontstaan, waaruit blijkbaar andere conclusies moeten 
worden getrokken. Wij hebben afgesproken dat wij op dit moment uitgaan van hetgeen ons dinsdag is 
verteld, toegelicht en bevestigd en dat wij op grond van de geluiden na dinsdag via een brief richting 
Raad van Toezicht, uiteraard een en ander toegelicht, vragen om ons nu eens heel helder, zwart op wit, 
te bevestigen of hetgeen wij dinsdag hebben gehoord inderdaad ook het juiste is. Dit omdat wij in aanslui-
ting op brieven die ook vanuit de werkgroepen richting het ziekenhuis zijn gegaan hebben gezegd dat we 
niet in werkgroepen bezig willen zijn die straks met een uitkomst komen om dan tot de ontdekking te ko-
men dat de uitkomsten door andere besluiten kunnen worden geblokkeerd dan wel beperkt. Vandaar dat 
wij in een brief nu die duidelijkheid willen, zodat wij weten waar we naartoe gaan. Zolang we daarover 
geen ander officieel bericht krijgen vanuit de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht gaan we ervan uit 
dat de kaders die ons door middel van mededeling van het besluit van de Raad van Toezicht zijn meege-
deeld kloppen en passen binnen de lijnen die we in het stakeholdersoverleg hebben uitgezet. Ik stel voor 
om die correspondentie af te wachten, zodat we mogelijk in de commissie, waarbij we al hebben afge-
sproken dat het ziekenhuis een vast agendapunt wordt, daarover verder praten en ik u kan informeren 
over de stand van zaken. 
 
De voorzitter: Dan heb ik nog een mededeling voor u, een wat zakelijke. Commissie II zou vergaderen 
over het masterplan Emmeloord-Centrum en dat is niet op 15 mei maar op 14 mei a.s. Dat stond ver-
keerd in de stukken; u wordt hier 14 mei a.s. verwacht. Ik zie wat verbaasde blikken. 
 
De heer Schipper: Mijnheer de Voorzitter. De verbazing zit in het feit dat u zegt dat het in de stukken 
stond. Er is voor deze vergadering een lobby geweest om van 15 mei naar 14 mei a.s. te gaan. 
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De voorzitter: Dank voor deze toelichting. 
 
VI. Spreekrecht 
 
Er zijn geen insprekers. 
 
VI. Vragenuur 
 
Er zijn geen vragen. 
 
VIII. Agendapunten 
 

1. Beëdiging burgerraadslid de heer M. Dekker 
 
De voorzitter: Ik wil de heer Dekker vragen in de kring te komen en u vragen te gaan staan, zodat hij de 
belofte kan afleggen. 
De heer Dekker legt de belofte af en die luidt als volgt: “Ik verklaar dat ik om tot lid van een raadscom-
missie benoemd te worden rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of voorwendsel ook enige gift 
of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten recht-
streeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik 
getrouw zal zijn aan de Grondwet en de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raads-
commissie naar eer en geweten zal vervullen. Dat verklaar en beloof ik.” 
 
De heer Dekker: Dat verklaar en beloof ik. 
 
De voorzitter: Dan verklaar ik dat u lid van deze raadscommissie bent geworden en u krijgt daarvoor een 
boeket. Wij zullen u graag in de commissie ontvangen. 
 

2. Aanpassing verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Noordoostpolder 
 

De heer Bakker: Mijnheer de Voorzitter. Het advies van de commissie was om het voorstel ongewijzigd 
over te nemen en dit advies vind ik een goed advies, want er ligt een goed voorstel. Ik zal me dan ook 
verder niet richten op de inhoud van het voorstel, maar wel op het vervolg. In de stukken kunnen we le-
zen dat het rijk nog geld zal fourneren, maar we weten niet hoeveel en we weten niet precies waarvoor. Ik 
denk dat het goed is, dat zodra dat inzicht er wel is, dus de hoeveelheid geld en waarvoor het bedoeld is, 
de commissie daarvan op de hoogte wordt gesteld en dat de raad zal besluiten wat er met dat gelpd pre-
cies gaat gebeuren, want ik denk dat dit de bevoegdheid van de raad is. 
Daarnaast is er een nieuw element ingevoerd, een beleidsregel en ik denk dat het goed is, omdat het een 
nieuw element is en we in de beleidsregel vrij verregaande bevoegdheden overdragen aan de diverse 
besturen van de verschillende onderwijsdenominaties om na de eerste tranche een inhoudelijke, een 
procedurele en een financiële evaluatie houden, zodat we weten: we hebben dit nu zo bedacht, maar is 
het wel een goede methode, wordt het geld wel goed besteed en kunnen we er financieel mee uit de voe-
ten. Na de tweede tranche, want dan zal het afgelopen zijn met dit onderdeel beleidsregel, kunnen we 
dan een totale evaluatie houden, maar zo dat we tussentijds eventueel kunnen bijsturen. Dat is mijn ver-
zoek in eerste instantie. 
Onze fractie gaat ervan uit dat het financiële verhaal aan de raad is en het tweede verhaal is dat het me 
een goede zaak lijkt dat er een evaluatiemoment in de commissie is voor de beleidsregel. 
 
Mevrouw Droog: Mijnheer de Voorzitter. Het CDA wil van deze gelegenheid gebruik maken om iets er-
over te zeggen. Wij waarderen het zeer dat het college de VNG notitie zo voortvarend ter hand heeft ge-
nomen. De notitie "Geef onderwijs de ruimte" geeft inzicht in het complexe geheel van deze notitie en ook 
binnen het OOGO is deze uitgebreid besproken en heel goed ontvangen. 
Het CDA is verheugd dat het college zo behoedzaam te werk is gegaan. De achterliggende gedachte dat 
maatwerk wordt benadrukt en verantwoording vooral bij schoolbesturen ligt om de juiste keuzen daarin te 
maken, spreekt ons erg aan.  
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Door voor deze uitvoering een beleidsregel in het leven te roepen met een wel erg lange naam wordt het 
tijdelijke aspect van deze maatregel benadrukt en ik denk dat daarin ook kaders staan aangegeven. Al-
leen al het feit dat het een beleidsregel is en het niet in de verordening is opgenomen. Het CDA compli-
menteert het college met deze professionele aanpak en ziet de betreffende voorstellen middels dit on-
derwijshuisvestingsprogramma 2004 dan ook met belangstelling tegemoet. Het OOGO geeft aan dat het 
op deze manier een goede insteek is, waarbij overheidsgeld op de juiste manier wordt ingezet. Het is op-
nieuw een opwaardering voor het onderwijs en in dit geval dus het basisonderwijs in onze gemeente. Wij 
ondersteunen deze voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Noordoostpolder van harte. 
 
Mevrouw Binksma: Mijnheer de Voorzitter. Ik wil ook van de gelegenheid gebruik maken om namens de 
VVD iets te zeggen. Wij vinden het ook een goede zaak dat er zorgvuldig wordt gekeken wat de gemeen-
te al heeft gedaan. Het is prima dat scholen eigen keuzen kunnen maken met deze nieuwe regels in de 
verordening. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Mijnheer de Voorzitter. Het verschil tussen dit raadsvoorstel en ande-
re is in dit geval dat hier wordt verwezen naar een onderliggend stuk dat ontzettend belangrijk is. Ik be-
grijp dat ook uit de vragen van de PvdA/GroenLinks. In dit stuk staat namelijk geen bedrag genoemd, 
maar als u de notitie "Geef onderwijs de ruimte" erop naslaat, kunt u daarin ontdekken dat wij het geld dat 
wij in delen van het rijk krijgen – en in het stuk staat ook de voorwaarde dat als we het geld niet krijgen 
we op een andere manier aan de gang gaan – en daarvan gaan we voorlopig uit, want daarop hebben we 
de bedragen ook geënt, de komende jaren investeren in onderwijskundige vernieuwingen die moeten 
worden vertaald in huisvestingsaanvragen. Dat is de bedoeling van de VNG notitie. 
Het gaat ook gericht om een aantal onderwijskundige vernieuwingen, om ICT ontwikkelingen in het on-
derwijs, Weer samen naar school activiteiten en het gaat om leerlinggebonden financiering en als laatste 
om werkplekken voor docenten. Over die vier gaat het in ieder geval in het basisonderwijs. De eigen keu-
ze ligt bij het onderwijs, hoe ze dat zullen doen. 
Mijnheer Bakker vraagt of we het niet zouden kunnen evalueren. De EUR 2 miljoen die wij hierin investe-
ren en waarvan EUR 400.000,00 voor nieuwbouw in Emmelhage is bestemd en de resterende EUR 1,6 
miljoen via aanvragen zal naar de scholen gaan en dan wel met een bedrag per leerling. Die aanvragen 
zullen ongetwijfeld hier langskomen, want er zal altijd een krediet moeten worden gevraagd aan de raad. 
Daaronder liggen de aanvragen. U kunt gaan evalueren, maar u kunt gewoon in de aanvragen ontdekken 
waarvoor het geld wordt gevraagd. Ik wacht het even af, maar ik zeg op dit moment nog geen evaluatie 
toe, omdat je geen werk moet doen waar dat niet nodig is. Ik verwacht dat dit te herkennen is in de on-
derwijshuisvestingsaanvragen waarvoor het is bedoeld en dat we dat dan samen met de raad de krediet-
aanvragen kunnen bekijken, want er zal altijd geld moeten worden uitgetrokken, waaraan de raad zijn fiat 
geeft. Ik verwacht dat dit dan ook langs die kant kan. Is dat niet zo, dan kunnen we altijd kijken of dit is 
wat we hebben gedaan. 
 
De heer Bakker: Mijnheer de Voorzitter. Mijn eerste opmerkingen gingen uiteraard met name over het 
voortgezet onderwijs, waarvoor de gelden nog niet helder zijn en daarvan zeg ik dat de raad het moet 
gaan bestemmen. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Of ik heb niet goed geluisterd of u heeft het woord voortgezet onder-
wijs niet genoemd, maar nu is het me helder. 
 
Zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het voorstel. 
 
De voorzitter: Volgens mijn informatie leidde de bespreking in de commissie van de punten 3 tot en met 
9 niet tot de opmerking dat men dit wilde bespreken in de raad, maar ik wil ze stuk voor stuk de revue la-
ten passeren. 
 

3. Wijziging “legesverordening 2003” 
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het 
voorstel. 
 



2003  N. 106 

4. Ontwerpbegroting 2003 Stichting Voor Openbaar Basisonderwijs Noordoostpolder 
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het 
voorstel. 
 

5. Voorbereidingsbesluit Ruitersportcentrum Sportlaan 44 Emmeloord 
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het 
voorstel. 
 

6. Voorbereidingsbesluit Emmeloord-Centrum 
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het 
voorstel. 
 

7. Advies commissie bezwaar- en beroepschriften inzake vestiging opslag materialen Her-
  tenpad 18-I te Kraggenburg L.W.B. v.d. Ploeg 
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het 
voorstel. 
 

8. Corridor Emmeloord-Kuinderbos. Beschikbaarstelling krediet voor strategisch onderzoek 
  en aankoop grond 
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het 
voorstel. 
 

9. Hydrologische Bufferzone Schokland Fase II 
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het 
voorstel. 
 

10. Vaststelling bestemmingsplan “Emmelerbos, perceel ten noorden van Wilgenlaan (her-
ziening en uitbreiding)” 

 
De voorzitter: Voordat ik dit stuk aan de orde stel, wil ik graag wethouder Bij de Vaate voor een korte 
verklaring het woord geven. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Mijnheer de Voorzitter. Waarschijnlijk hebben de raadsleden toen ze 
het raadsvoorstel in het raadsbandje lazen gedacht, het college en de wethouder hebben niets gedaan, 
want wij hebben gevraagd nog eens na te denken over een creatieve oplossing en er ligt nog hetzelfde 
voorstel als we in de commissie hadden. Wij hebben daarover uiteraard in het college wel gesproken. Ik 
heb nog wat nadere stukken, maar die heb ik helaas pas vandaag gekregen als gevolg van ziekte op de 
afdeling, om terug te blikken hoe het in elkaar zit. Het vinden van een creatieve oplossing voor een be-
stemmingsplan is een beetje lastig, want je stelt het vast of je stelt het gewijzigd vast en het college heeft 
gekeken of er daadwerkelijke aanwijzingen zijn op grond waarvan we zeggen dat het goed zou zijn om 
het gewijzigd vast te stellen. 
Als het goed is, heeft u nog wat informatie toegestuurd gekregen, maar we hebben ook nog eens even in 
het verleden gekeken hoe het nu eigenlijk zo is gekomen. Heeft het college al dan niet goed opgelet? Ik 
heb vandaag op een rijtje gekregen wat er allemaal is gebeurd en dan ontdekken we dat in maart 2002 
een inspraakbijeenkomst is geweest voor het bestemmingsplan, waarvoor de commissie toen al groen 
licht had gegeven om het in procedure te brengen en daar zijn door niemand opmerkingen gemaakt, ook 
niet over die extra toegang, totdat we in juni een brief kregen van Fitfun. Daarvóór is er nooit sprake ge-
weest van een nieuw bedrijf. In die zin zou het vreemd zijn, als we het plotsklaps zouden aanpassen. 
Wel staat op de bouwtekening een extra ingang voor het pand aan de noordkant met een voetpad.  
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We hebben ook gezien dat dit op zich een goede ontsluiting is, maar in het bestemmingsplan is gekozen 
voor een ontsluitingsweg om het perceel van Fitfun heen om daar tussendoor een goede autoweg te krij-
gen, een ontsluitingsweg voor bevoorrading en dergelijke zaken. Op dat stuk zal dan ook het fietspad wat 
breder worden, wat doorgaat tot in het bos, maar dat wordt dus een autoweg. 
Er is juist gekozen om nog een stukje groenvoorzieningen te laten staan. Mocht u het gewijzigd vaststel-
len en zeggen, wij willen daar toch een ontsluiting hebben, dan zullen we die mening uiteraard respecte-
ren. Wij vinden het dan wel jammer vanuit ruimtelijke ordening gezien dat het stukje groenvoorziening 
heel versnipperd wordt. Hoe we daarmee dan moeten omgaan, dat zullen we dan nog eens nader bekij-
ken. 
Volgens de berekeningen, bij de eerste aanvraag ging het slechts om 235 m² voor therapeutische activi-
teiten en dat is later bij de bouwvergunning vergroot en nog steeds ondergeschikt ten opzichte van 3.200 
m² bruto vloeroppervlak. 
De problemen die het college ziet, zitten ook niet in het stukje dat in het bestemmingsplan valt, maar mis-
schien wel in de verkeersbewegingen en ook daarnaar is wat onderzoek gedaan. Het hangt uiteraard af 
van het aantal patiënten dat er komt. In het stuk dat ik heb gekregen, staat dat het gaat om ongeveer 
10.000 patiënten; als je die keer twee rekent, zijn er 20.000 patiëntenbewegingen. Zijn er mensen die met 
een taxi worden gebracht, dan heb je vier bewegingen per patiënt of cliënt. Dus dan worden het er nog 
meer. Men heeft voor mij uitgerekend dat er dan ongeveer 100 tot 150 en misschien 200 verkeersbewe-
gingen, als de cliëntèle erg stijgt, per dag zouden kunnen zijn. De problemen zullen dan komen te zitten 
op de kruising van de Espelerlaan met het fietspad; wil men het stukje van het parkeerterrein van de Fle-
vo Boys opslaan. Op dat punt heb je dan een aantal afslaande auto’s meer en er wordt eigenlijk gecon-
stateerd vanuit weg- en waterbouw dat we in de toekomst eens naar dat punt zouden moeten kijken hoe 
we dat oplossen, ook als de Flevopoort daar is gevestigd. We verwachten daar dan de problemen. Dat 
heeft te maken met de vestiging van het bedrijf en het college realiseert zich dat het bedrijf er gewoon zit 
en dat we die problemen, of we het bestemmingsplan al dan niet gewijzigd vaststellen, houden. 
Dat even ter toelichting waarom er geen nieuw voorstel ligt. We hebben nog wat gegevens boven tafel 
gehaald en gezien dat we in feite geen zaken over het hoofd hebben gezien, maar desalniettemin ben ik 
benieuwd naar uw mening na de informatie die u heeft gekregen. 
 
De heer Roefs: Mijnheer de Voorzitter. Ik dank de wethouder voor de uitgebreide eerste termijn die zij 
heeft gegeven om het nog eens toe te lichten. Eigenlijk is voor mij de essentie dat het hier gaat om een 
paramedisch centrum; zorg staat ook bij de VVD hoog in het vaandel. Daarmee moet je uiterst zorgvuldig 
omgaan om te zorgen dat mensen die er werken en ook de patiënten daartoe goede toegang hebben. 
Het gaat hier om ambulancevervoer, ook om ernstig gehandicapte mensen. Het is dus niet zomaar een 
gebouwtje ergens in het bos. Het is een centrum van belang en ik ben blij dat we dit daar hebben. 
Als je daar gaat kijken – en uiteraard hebben wij dat ook gedaan – naar de problemen en je vergelijkt het 
ook met de brief die intern is geschreven in juli aan Fitfun over de problematiek, dan wordt voorgesteld de 
toegang op te lossen door die vier meter brede strook te gebruiken, waarover u het net had. Die strook is 
absoluut ongeschikt om daar op die manier met auto’s over te rijden. Ik heb dat gisteren ook gezien. Er 
stond een vrachtwagen en die blokkeert tot op de rand van de sloot de toegang en dan heb je gelijk het 
gebouw. Dus ik vind dat eigenlijk geen goede oplossing. Dat staat wel in de brief die wij als commissie 
ook nooit hebben gezien, maar het lijkt mij toch niet de gewenste oplossing en dat wordt ook door men-
sen naar voren gebracht. Het zou kunnen, maar het liefst hebben wij een gewone toegang tot de deur. 
Dat is het eenvoudigste. Daarmee ben ik eigenlijk eens. 
U heeft het over een groenvoorziening; het is eigenlijk een singel met de standaardbreedte van vier me-
ter. Die is gerooid en als je dan kijkt, dan zie je dat je tien bomen moet rooien om genoeg te ruimte te 
hebben om de toegang überhaupt te krijgen. Ik heb net van mijn collega de heer Voorberg gehoord dat hij 
nog een creatieve oplossing heeft, want daarom is gevraagd. Er zijn dus andere mogelijkheden. Mijn mo-
gelijkheid is om het bestemmingsplan toch gewijzigd vast te stellen door een aantal meters verkeersdoel-
einden vast te stellen over de sloot heen. 
Ik kan nog een opmerking over het verkeer maken. Dat was ook aardig gisterenavond. Ik denk dat er ze-
ker 200 auto’s stonden op de parkeerplaats en dat is binnen een uur. Als u het heeft over 200 auto’s op 
een dag is dat marginaal ten opzichte van het gebruik dat nu wordt gemaakt van die parkeerplaats en wat 
er aan- en afrijdt. Ik vind dat trouwens uiteindelijk niet het doorslaggevend argument. Voor mij is het ar-
gument: een paramedisch zorgcentrum wil patiënten verzorgen en wij moeten zorgen dat die toegang 
goed is. Daaraan moet je medewerking geven. 
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De voorzitter: Mijnheer Voorberg, u bent al geïntroduceerd als de creatieve oplosser. 
 
De heer Voorberg: Mijnheer de Voorzitter. Die creatieve oplossing houd ik nog even in mijn zak. Daar-
mee kom ik aan het eind van mijn verhaal. Ik wil nog even terug naar de voorgeschiedenis. De wethouder 
heeft het ook gedaan en daarvoor dank. Ook dank voor de stukken die we hebben toegezonden gekre-
gen. Ik heb ze thuis niet kunnen bekijken, maar ik heb ze hier kunnen inzien. 
Ik ga terug naar die inspraakbijeenkomst van 21 maart vorig jaar. Dan zie ik op blz. 4 dat de heer Dekker 
toen reeds een opmerking heeft gemaakt over die ontsluiting. Alleen dan gebruikt hij als argument een 
donkere en onveilige situatie. Dat is niet de ontsluiting van het therapeutisch centrum. Dan zegt wethou-
der Becker, ik lees het nu letterlijk voor: “Wethouder Becker geeft aan dat in het gebied rondom het plan-
gebied nog een en ander kan worden gedaan ten aanzien van de infrastructuur en verlichting.” Dan lees 
ik daaruit dat verlichting met die sociale onveiligheid te maken heeft en dat met de infrastructuur de ont-
sluiting is bedoeld. Daar lijkt dan toch van de zijde van de toenmalige wethouder een kleine opening te 
zijn geboden. 
Daarna heb je dan die brief van 28 juni van Fitfun. Die maakt daarvan ook melding en dan komt het ant-
woord van het college, maar dat is door het hoofd van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling ondertekend. 
Dan zult u zeggen dat hij dat namens het college doet, maar heeft het college daarover toen al besloten? 
U heeft zelf in de commissie gezegd, lees ik uit het verslag, dat het in december u pas duidelijk werd dat 
het hier om een complete fysiotherapiepraktijk ging. Dat moet u al eerder hebben geweten. Heeft u daar-
over toen ook besloten, of is dat een zelfstandig besluit van het hoofd van de afdeling Ruimtelijke ontwik-
keling, waarvan u later misschien met moeite kon afwijken, al had u het misschien gewild? Dat zou ik van 
u willen horen. 
Dat nog even over de voorgeschiedenis, want daaruit maak ik op dat er toch vrij lang discussie is ge-
weest, ook met de medewerkers van de gemeente, waarvan in de correspondentie herhaaldelijk melding 
wordt gemaakt en dat medewerkers zeggen dat niet te willen. Ik dacht, als er zo’n verzoek komt ten aan-
zien van zo’n complex, waarvan u aanvankelijk niet wist dat het er zat, maar medio vorig jaar wel, dat dit 
best in overweging zou kunnen zijn genomen. U heeft aangegeven waarom u dat niet wilde; de groen-
voorziening laten staan, omdat het anders teveel zou zijn versnipperd. Als je daar gaat kijken, wat ik ook 
heb gedaan, dan vraag je je af of dat inderdaad een groot probleem ter plekke is. Ik denk het niet. Het is 
een heel smalle strook; er is pas in gedund. Je krijgt van die heel hoge bomen die vlak op een gebouw 
staan. Je kunt je ook voorstellen dat je daar een heel andere groenvoorziening krijgt, waarin zo’n uitweg 
past. Als je zo’n gebouw daar neerzet, mag je van de eigenaar verwachten dat die dat aankleedt. Dit is 
handhaving van de bestaande, heel dunne singel. Dat betekent dat onze fractie van mening is dat het 
best zou kunnen door die singel en dat het plan daarop zou kunnen aangepast, wellicht door de bestem-
ming groenvoorzieningen en water uit te breiden met verkeersdoeleinden of uitwegen of iets dergelijks of 
verhardingen. Dan heb je dat daar met twee pennenstreken gedaan en dan kun je daarna een uitwegver-
gunning verlenen om de zaak te regelen. Het is eigenlijk ons voorstel om dat op die manier te doen. 
Dan de creatieve oplossing die binnen de grenzen van het plan zou kunnen. De vier meter strook, waar-
over de heer Roefs het had, is een beetje aan de smalle kant, maar er zijn civieltechnische oplossingen 
om die te verbreden, namelijk door gewoon een damwand in die sloot te slaan. Dat gebeurt op meer 
plekken, waarbij het afvoerend vermogen van de sloot in stand blijft en binnen de bepalingen van het plan 
kun je die strook verbreden en daar een in- en uitrit maken en dan kun je rondrijden. Dan kun je binnen 
de bestemmingsplanbepalingen ook een in- en een uitweg maken en nog veilig erin en eruit rijden ook. 
Niemand houdt de ander op. Dat is de creatieve oplossing binnen het plan. Ik hoor graag uw antwoord 
hierop. Als u niet begrijpt wat ik bedoel, wil ik het nog wel even precies aanduiden. 
Nog een slotopmerking. Ik ben daar gisteren geweest en ik begrijp meerderen. Het bloed kruipt waar het 
niet gaan kan, maar als u denkt, dat u daar de afwatering in orde heeft, zal ik u zeggen dat dit naar mijn 
mening niet het geval is. Water loopt niet omhoog, daarover zijn we het eens. De duikers die daar zijn 
blijven liggen, de nieuwe duikers liggen goed, de oude duikers liggen allemaal te hoog en de sloot langs 
Flevopoort is ook te ondiep. Als u al dat regenwater van die daken krijgt en stel dat je een bui van 25 mm 
krijgt, als je dat in die slootjes zou laten afwateren, krijgt u een probleem. Dat komt een-op-een van dat 
dak af en ik zou daarom aanraden die waterhuishouding nog eens even goed te bekijken. Papier is ge-
duldig, het bestemmingsplan geeft het keurig aan, maar hoe is de praktijk? 
 
De heer Vermeulen: Mijnheer de Voorzitter. Na de schouw van de heer Voorberg heb ik niet zoveel meer 
te berde te brengen.  
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Bij het ordenen van de ruimte in ons gebied heeft de wetgever de gemeente een krachtig instrument ge-
geven, namelijk het bestemmingsplan. Op basis van een bestemmingsplan kunnen gemeenten ontwik-
kelingen realiseren en ongewenste ontwikkelingen tegengaan. Een grote verworvenheid van een be-
stemmingsplan is juist de afweging van de belangen, zoals de omgeving en de ontsluiting en het bredere 
kader waarin het plan wordt geplaatst. 
In dit voorstel wordt een aantal zaken gecombineerd en wordt een nieuwe bestemming gegeven aan dit 
mooie stukje Emmeloord. De uitbreiding van Fitfun op deze plek heeft op zich onze instemming en lijkt 
ons goed in te passen in het gebied. Alleen bij de aanvraag werd onder meer gesproken over het realise-
ren van een paramedisch centrum ter ondersteuning van de huidige activiteiten. Onduidelijk is en onder-
belicht bleef de omvang van dit paramedisch centrum en de concrete plannen hieromtrent. Ook in de 
brief van 22 maart 2001 van de gemeente aan belanghebbende werd met geen woord gerept over het 
medisch centrum. Kennelijk was de uitbreiding op dit punt beperkt en zou binnen het nieuwe bestem-
mingsplan moeten kunnen passen. 
Het bleef meer dan een jaar stil. Alleen op 21 maart 2002 werd kennelijk op de inspraak niet gesignaleerd 
dat er aanmerkelijk grotere plannen waren. Alle alarmbellen rinkelden op het gemeentehuis, toen op 28 
juni 2002 Fitfun melding maakte van een te verhuren medisch gezondheidscentrum voor een groepsprak-
tijk, wel iets anders dan een centrum voor ondersteuning van de huidige activiteiten. De schuld voor de 
gebrekkige ontsluiting werd gemakshalve gelegd bij de gemeente en Fitfun zette eigenlijk de gemeente 
het mes op de keel. Ik mag als raadslid ervan uitgaan dat wij alle stukken hebben en ik kan op basis hier-
van geen andere conclusie trekken dan dat wij op het verkeerde been zijn gezet door de aanvrager. 
Op 10 juli 2002 wordt de bal door de gemeente weer teruggespeeld en werd meegedeeld dat Fitfun de 
oplossing maar op eigen terrein moest vinden. Op 4 december 2002 werd de zaak door de heer Schralen 
door middel van een brief verder op scherp gezet en ondertussen is de bouw steeds doorgegaan. Waar-
om hebben wij toen niet ingegrepen of hoe zijn de bevindingen van bouw- en woningtoezicht met betrek-
king tot de uitvoering van de bouw? Het moet toch zijn opgevallen. Er moest uit de tekening toch kunnen 
worden opgemaakt dat de omvang van het centrum veel groter was dan gedacht? 
Toen ik deze ontwikkelingen hoorde, overigens via mijn collega, pas begin april 2003, bevreemdde mij 
dat heel erg. Waarom werden we niet eerder geïnformeerd? Mij bekroop het gevoel van grote onrecht-
vaardigheid. Burgers die keurig volgens de regels hun tuintje willen vergroten ten koste van openbaar 
groen worden gewezen op de strijdigheid met het bestemmingsplan, maar als je vaag blijft over je werke-
lijke bedoelingen, kun je kennelijk een heel eind komen. Het mes op de keel wordt zo langzamerhand een 
mes in de rug. We vinden eigenlijk dat dit niet kan en als volksvertegenwoordiger kan ik het niet uitleg-
gen. Op zich zouden we moeten instemmen met de wijziging van het bestemmingsplan; ik neig daartoe, 
maar in dit geval vind ik dat de raad de rug recht moet houden. Ik pleit dan ook voor een aanpassing van 
het bestemmingsplan. De ontsluiting zou ook gezien de bouw van het ROC Flevopoort wezenlijk anders 
moeten zijn. Ik wil het dus in een wat breder perspectief plaatsen. Volgens ons is uw voorstel nog niet rijp 
voor besluitvorming. 
 
De heer Reijenga: Mijnheer de Voorzitter. Ik hoef het betoog van de heer Vermeulen niet over te doen. 
Hij heeft een chronologisch overzicht gegeven. Het CDA heeft ook een wat vreemde smaak in de mond 
gekregen bij het lezen van dit verhaal. Zo te zien is het college behoorlijk op het verkeerde been gezet 
door een onduidelijke manier van aanvragen en aan het eind komt er dan uit dat een groot deel van het 
gebied zou zijn verkocht. Dat lees ik in de krant. De gemeente heeft Fitfun op verschillende manieren ge-
holpen en is heel coulant geweest. Ook de grond voor de uitbreiding is op een reële manier aangeboden 
en op deze manier dan worden teruggepakt door de eigenaar van het gebouw, de aanvrager van de be-
stemmingswijziging, geeft een heel vervelend gevoel en het is dan ook zacht uitgedrukt dat ik zeg "op het 
verkeerde been gezet". Ik wil geen andere woorden gebruiken. 
Onze eerste gedachte bij het geheel is dan ook dat we het eigenlijk zouden willen laten zoals het college 
het voorstelt. Het moet maar op eigen terrein worden opgelost, maar dat betekent wel dat je in de toe-
komst problemen houdt. Dan zou het moeten via een gewijzigde vaststelling, zou je het water en de 
groenvoorziening moeten uitbreiden met verkeersdoeleinden en dan zou je dus een sleuf of een gat in de 
groenvoorziening moeten maken. Daarnaast is een toegangsweg tot het verdere terrein; wat dat betreft 
zou het een kleine oplossing zijn door in dat groen een stuk open te maken, zodat de toegang iets groter 
wordt. Het CDA wil in eerste instantie toch vasthouden aan het vaststellen zoals het college dat heeft ge-
daan. Misschien zijn er argumenten op grond waarvan je zegt dat het verstandig is nu wat te doen, maar 
door de manier waarop dit is gegaan, vinden wij dat het college hier goed heeft gehandeld. 
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De heer Roefs: Mijnheer de Voorzitter. Mag ik de heer Reijenga iets vragen? Het is toch niet zo dat het 
standpunt van het CDA is gebaseerd op zekere rancune over het proces? Want het gaat om een heel 
helder verzoek van betrokkenen, die vragen of dit bestemmingsplan niet zou kunnen worden gewijzigd. 
Het gaat niet aan om dan een heel verhaal te houden over hoe de historie is geweest. Daarom gaat het 
hier niet. Bij ruimtelijke ordening moet je alleen maar naar de ruimtelijke problemen kijken, naar de ruim-
telijke inpassing en niet naar wat iemand daar doet. 
 
De heer Reijenga: U heeft daarin gelijk; zo moet je redeneren, maar het is natuurlijk wel zo dat de men-
sen die op de inspraakavond zijn geweest op 21 maart 2002 niet wisten wat er in feite zou gaan gebeu-
ren. Er werd heel veel over Jongeren 19NU gesproken, maar niet over de inrichting van de uitbreiding 
van de sportschool. Wat dat betreft zou ik zeggen dat die mensen ook op het verkeerde been zijn gezet. 
Als dat direct duidelijk was geweest, had men misschien andere reacties kunnen krijgen. Wat dat betreft 
komt de procedure dan in een ander licht te staan. Aan de andere kant vormen de verkeersbewegingen 
die het college naar voren brengt ook een reëel punt. Die mag je best laten meewegen. 
 
De heer Roefs: Ik ben het eens met de heer Reijenga dat je verkeersbewegingen moet meewegen, maar 
je laat het meewegen en daarna neem je een besluit. Mijn voorstel was dat mee te wegen en dan toch te 
besluiten om dit te doen. 
 
De heer Vermeulen: Mijnheer de Voorzitter. Ik wil daarover ook een opmerking maken. Wat de heer 
Roefs zegt, klopt op zich, maar dan mag je ervan uitgaan dat je alle informatie compleet, helder en duide-
lijk beschikbaar hebt. En dat is in deze casus niet het geval en ik vind dat daar uw redenering mank loopt. 
Als we volledig waren geïnformeerd, hadden we wel degelijk kunnen pleiten voor aanpassing van de 
groenstrook, de toegankelijkheid. Dat wisten we op dat moment niet. Het lijkt mij vrij duidelijk. 
 
De heer Van der Est: Mijnheer Roefs, dat hebben we in de commissievergadering gedaan. We hebben 
gelijk in concrete sfeer naar oplossingen gezocht. 
 
De heer Roefs: Ik ben het met u eens, maar we hebben ook uiteindelijk gezegd: "College kom met een 
creatieve oplossing". Er is geen creatieve oplossing gekomen, hooguit een stapel stukken waaruit blijkt 
hoe de historie is gegaan, waaraan de heer Reijenga refereert. De enige die met een creatieve oplossing 
is gekomen, is mijn collega Voorberg. 
 
De heer Reijenga: Ik vind toch dat de heer Roefs te gemakkelijk aan die voorgeschiedenis voorbijgaat. 
Als burgers zo met de gemeente omgaan, onduidelijk en tussentijds draaien tot er weer een andere be-
stemming komt en dan ook nog verkopen, mag ik dat toch wel zeggen. Dat mag ik ook meenemen in het 
eindoordeel, want het eindoordeel heb ik nog niet gegeven. 
 
De heer Roefs: U mag het zeggen, maar daarom vroeg ik of het soms rancune is. Het gaat uiteindelijk 
om de beoordeling of je op dat plekje een stukje verkeersdoeleinden al dan niet wilt toestaan. Dat heeft 
inderdaad te maken met het feit dat daar een parkeerplaats is, dat daar autobewegingen zijn, maar ook 
waarom wilt je die opening. Je wilt daar patiënten brengen. Ik neem aan dat het CDA het ook belangrijk 
vindt dat er patiënten moeten worden gebracht. 
 
De heer Reijenga: Dat vindt het CDA ook en ze zal straks een eindoordeel geven. 
 
De heer Tuinenga: Mijnheer de Voorzitter. Er is al veel gezegd, maar de P.U. wil meegaan met hetgeen 
wordt gevraagd in dit stuk, bestemmingsplan Emmelerbos, perceel ten noorden van de Wilgenlaan, om 
dat vast te stellen. Wij hebben wel een aantal vragen naar aanleiding van de commissie en van de stuk-
ken die nog zijn toegezonden. 
Wordt er gebouwd wat is aangevraagd? Is de gemeente op het verkeerde been gezet? Stel dat een pa-
ramedisch centrum van deze omvang van tevoren zo was ingeschat als nu het geval is, waren we er dan 
wel blij mee geweest op die plaats, ook in verband met de verkeersactiviteiten? Overigens denk ik dat wij 
ook blij zijn met een paramedisch centrum, maar dit zijn de vragen die we hebben na alles wat we heb-
ben gehoord. 
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In de commissie heb ik begrepen dat de wethouder wat verrast was door de ondernomen acties. Ik neem 
aan dat ze op de hoogte was, maar uit de briefwisseling blijkt dat er wat heen en weer is geschreven. Er 
is al een aantal jaren regelmatig contact geweest tussen de clubs. 
 
De heer Van der Est: Mijnheer de Voorzitter. Ik heb van de heer Roefs begrepen dat ik niet op de ge-
schiedenis mag ingaan, dus dat zal ik niet doen. Hij doet een oproep om in de sfeer van oplossingen te 
denken en ik heb iemand gekend, die zei je moet niet met problemen bij me komen maar met oplossin-
gen. 
De vraag is natuurlijk of dat gezondheidscentrum, dat trouwens in 2001 al zo werd genoemd in de brief-
wisseling, daar mag functioneren volgens het bestemmingsplan. De vraag is hoe we dat oplossen. We 
kunnen daar een bestemmingsplanwijziging laten plaatsvinden, want de bestemming recreatief gebruik 
geldt niet voor dit medisch centrum. Moet een wijziging worden aangevraagd voor de bestemming groen-
voorziening die ook wordt genoemd, de strook voor die toegangsweg? Moet het paramedisch centrum 
een ontsluiting op eigen terrein realiseren naar aanleiding van de brief van Schralen in december 2002? 
Of gezien de belangen van anderen; mevrouw Kuper heeft in de commissie gezegd dat het bestem-
mingsplan er wel goedgekeurd moet liggen, want anders gaan de jongeren de EU-gelden aan de neus 
voorbij. In de commissie is gevraagd of het college met een creatieve oplossing kan komen. 
Volgens mij is er een aantal creatieve oplossingen. Het ene is de oostelijke ontsluiting; die wordt ook ge-
noemd in de briefwisseling, waarvan nu het bouwverkeer gebruik maakt, het tweede is de middenont-
sluiting, waarover iedereen het nu heeft. Dat is dus de dam in het midden en als derde de variant Voor-
berg, de Voorbergontsluiting. De PvdA/GroenLinks zou graag een pragmatische, concrete oplossing van 
het college willen zien. 
 
De heer Roefs: Mijnheer de Voorzitter. Als de heer Van der Est de creatieve oplossing van de heer 
Voorberg wil steunen, wil ik me daarbij eigenlijk wel aansluiten, als het dat gemakkelijker maakt voor het 
college. Dan zijn we er misschien bijna. Ik weet niet of we de neuzen al hebben geteld, maar het gaat na-
tuurlijk erom dat je een meerderheid krijgt van de raad. Ik weet niet hoe de heer Reijenga hierover denkt. 
Dan zijn we snel klaar. 
 
De heer Van der Est: Het probleem is alleen bij de Voorbergvariant dat ik daarbij geen financieel verhaal 
heb gehoord. Misschien kan hij dat erbij maken. 
 
De heer Voorberg: Daarover heb ik nagedacht. We moeten rekenen tussen EUR 10.000,00 en 
EUR 20.000,00. Want het is een damwand die moet worden verankerd. Het is een civieltechnische op-
lossing; hij is niet zo fraai, maar hij is wel doelmatig. 
 
De voorzitter: Ik stel voor dat we aan de wethouder vragen hoe zij erover denkt. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Mijnheer de Voorzitter. Als ik vanavond een prijs moest uitloven voor 
de meest creatieve oplossing ging deze naar de Voorbergvariant. Voor de rest had ik het ook kunnen be-
denken; die oplossing vind ik dus eigenlijk de meest creatieve. 
Laat ik maar eens even beginnen met het bestemmingsplan. Het past wel in het bestemmingsplan. Het 
past onder de bijzondere doeleinden, waarin onder andere ook paramedische bestemmingen passen. 
Voordat het voormalige college heeft gekozen om op deze plek Jongeren 19NU en de schietvereniging te 
vestigen, hebben we daarover zeer lang gesproken. Ik was toen erbij betrokken vanuit Welzijn, dus ik kan 
me dat nog heel goed herinneren. We hebben juist heel zorgvuldig gekeken van wat daar nog meer kan 
op die bestemming, die groen had, naast dat we daar ook de Flevopoort concentreren met de concentra-
tie van nu drie locaties. Na enig wikken en wegen zijn we tot de conclusie gekomen dat Jongeren 19NU 
en de schietvereniging daar zouden moeten kunnen zitten. 
Toen we dat ongeveer hadden besloten, kwam de heer Dekker voor uitbreiding van zijn centrum. Dat 
kwam op het juiste moment vonden wij, want dat kon nog op dat moment. Wat dat betreft hebben we die 
bestemmingen zorgvuldig uitgekozen, want je kunt natuurlijk binnen een bestemming bijzondere doelein-
den van alles hebben, kerken, scholen, gymnastieklokalen, paramedische centra, jongeren, sport en re-
creatie, enz. Maar je hebt nooit alles op dezelfde plek. In die zin is het juist, mijnheer Roefs, en u weet dat 
als geen ander, je kiest altijd heel zorgvuldig welke bestemming je op welke plek wilt neerleggen.  
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Dat heeft het college ook gedaan destijds, niet wetende dat er een volledig paramedisch centrum zou 
komen. Juist omdat je zorgvuldig met zorg moet omgaan, denk ik dat als deze mensen voor die tijd bij het 
college waren gekomen om een goede plek voor hen te zoeken, we met elkaar naar een heel goede plek 
hadden kunnen kijken waar ook de ontsluiting veilig en goed en tot voor de deur was. Op zich ben ik het 
helemaal met u eens, je moet zorgvuldig met zorg omgaan, je moet zorgvuldig bestemming kiezen. Dat 
doe je met elkaar, als gemeentebestuur geef je daarvoor voorwaarden en je laat de bevolking de moge-
lijkheid om inspraak daarop te geven en dat hebben we dus helaas niet kunnen doen. Ik ben het met u 
eens, maar dan wel op de manier waarop het hoort, volgens de democratische procedures. Ik denk dat 
het college daarmee te maken heeft. 
Desalniettemin mag hij hier zitten. Dat heb ik in mijn eerste termijn ook al gezegd. Hij zit er ook, hij huurt 
of heeft daar eigendom. Dat weet ik niet, maar in ieder geval huurt hij daar. Toen de heer Dekker vorig 
jaar juli bij mij is gekomen, zei hij dat er meerdere fysiotherapeuten zouden komen te zitten en dat deze 
een eigen ingang willen. Toen wist ik nog niet – en dan kunt u zeggen dat ik had moeten doorvragen, 
maar dat heb ik niet gedaan – dat het ging om deze hele praktijk van Schralen, Netten met een tandarts 
en een osteopaat. Dat wist ik pas toen de heer Schralen bij mij op bezoek kwam en ik denk dat dit begin 
december of eind november was. Toen heeft hij mij verteld wat de bedoeling was en heeft hij mij gezegd 
met hoeveel cliënten ze daar wilden gaan zitten. Het bezoek heeft hij meteen laten volgen door die brief 
van december. Toen die brief hier binnenkwam, was het hier nogal hectisch voor de kerst en hij zei tegen 
mij: "als wij daar niet kunnen zitten, moeten we dat weten, want dan moeten we dat doorgeven, anders 
kunnen we dat niet huren". U heeft gezien dat daarbij geen antwoordbrief van het college ligt; ik heb op-
nieuw met de afdeling gesproken en de ambtenaar gevraagd om telefonisch contact op te nemen met 
deze fysiotherapeuten om het standpunt van het college nogmaals mee te delen. Ik heb verder niets 
meer ervan gehoord en dan zakt het bij mij ook weg. Totdat er een nieuwe brief kwam in maart en toen 
was mij duidelijk dat ze er echt definitief zaten. Toen hebben we er opnieuw naar gekeken en het ant-
woord op die brief lag toevalligerwijze afgelopen dinsdag in het college. Dat antwoord hebben wij dus niet 
verstuurd, maar we hebben gezegd op dit moment gaan we niet akkoord met het antwoord dat er ligt. 
 
De heer Voorberg: Mag ik aan u vragen, betreffende de brief van 10 juli 2002 namens het college door 
het hoofd Ruimtelijke ordening verzonden; daarin wordt al gesproken over de aanleg van een mogelijke 
dam over die sloot. Het standpunt was namens het college al ingenomen, terwijl u niet ervan wist. Hoe 
kan dat? 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Dat standpunt hebben we toen ingenomen. 
 
De heer Voorberg: Ja, maar dat is op 10 juli 2002 al ingenomen. U zegt dat u dat toen niet bekend was 
is in dat gesprek van 28 juli 2002. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: De heer Dekker kwam toen bij mij en zei dat de fysiotherapeuten zelf-
standig zouden gaan opereren. Toen zei ik: "dat is nieuw voor ons, want dat is in de aanvraag niet duide-
lijk geworden". Er stond duidelijk in de aanvraag dat het was bedoeld voor de ondersteuning van de be-
drijfsfitnessprogramma’s. 
 
De heer Van der Est: Maar mevrouw Bij de Vaate, u heeft 28 juni 2002 persoonlijk een brief ontvangen, 
waarin staat dat er een medisch gezondheidscentrum is gepland met een Schralen en Buwalda. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Daarop is het antwoord van juli gekomen, ook mede namens het col-
lege. Want de heer Voorberg vraagt of wij van die brief op de hoogte waren. Ja, daarvan waren we op de 
hoogte. 
 
De heer Voorberg: Misschien kende u de omvang van het therapiecentrum niet, maar wel het probleem 
van een aparte toegang. Dat was wel op dat moment bij u bekend. U kon toen ook al oordelen of u daar-
op al dan niet wilde ingaan, want dat is een planologische aangelegenheid. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Het was ons bekend dat men een aparte toegang wilde. Daarvan 
hebben we toen gezegd, probeer het op te lossen met een voetpad. 
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De heer Roefs: Mijnheer de Voorzitter. Is dit niet formeel een zienswijze die wordt ingebracht ten aanzien 
van het bestemmingsplan? Had het dan niet als zienswijze moeten zijn behandeld? 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Nee, want zo is het niet ingediend. 
 
De heer Roefs: Het woord zienswijze hoeft niet in de brief te staan. Het is een opvatting; iemand zegt iets 
over een bestemmingsplan en dat noem je een zienswijze, want je hebt er een opvatting over. Het hoeft 
geen bezwaar te zijn, het heet anders. Dat was de vraag die bij mij opkwam, want anders waren die op 
de normale manier behandeld. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Er is een eerste ter inzage legging geweest. Die is van 1 november 
2002 tot 29 november 2002 geweest en er zijn toen geen zienswijzen ingediend. 
 
De heer Roefs: Dus de brief was er al eerder. Dan wordt deze altijd meegenomen, want dan ligt hij er al. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Nee, als de heer Dekker dit als een zienswijze had ingediend, dan 
was hij daarop zeker teruggekomen. Dat is niet gebeurd. 
De verlichting, waarop de heer Voorberg duidde, is bedoeld voor dat stuk dat nu wordt verbreed. Op dit 
moment wordt erover gesproken hoe dat stuk extra kan worden verlicht tot aan de toegang. Die wordt nu 
voor het bouwverkeer gebruikt en voor dat stuk is erover gesproken. Er wordt nu ook nog gekeken hoe 
dat kan worden uitgevoerd. 
We zouden eens goed moeten kijken naar de oplossing van de heer Voorberg. De bedoeling is wel: een 
bestemmingsplan is voorwaardenscheppend. Op het moment dat het gaat om de uitvoering van een 
nieuwe dam die ook niet is meegenomen in het bestemmingsplan, denk ik dat de eigenaren deze zelf 
zouden moeten bekostigen. Normaal gesproken is het zo, dat doen we tegenwoordig bijna altijd, als het 
gaat om infrastructuur die door een bouwplan extra moet worden aangepast en niet wordt meegenomen 
voor maatschappelijke doeleinden zoals in de vorige raadsvergadering is vastgesteld uit het fonds boven-
wijkse voorzieningen voor een aantal infrastructurele voorzieningen, dan is het de bedoeling dat de ont-
wikkelaar of de aanvrager het zelf aanlegt. Dat ik nog toevoegen. De vraag van de heer Van der Est wat 
het gaat kosten, ik denk dat we ons daarover geen zorgen moeten maken. Het college zal in het be-
stemmingsplan aangeven dat, of u daaraan verkeersdoeleinden toevoegt, de oplossing in ieder geval zal 
moeten worden bekostigd door de aanvrager op voorwaarden van onze civieltechnische dienst. 
Ik moet nog even naar de heer Tuinenga. Wordt er gevraagd wat er is aangevraagd? 
 
De heer Van Steen: Mijnheer de Voorzitter. Als voorzitter van commissie III, ik weet ook niet precies hoe 
de procedure is. Waarom is zo’n brief dan niet bij het bestemmingsplandossier gevoegd? Als die duidelijk 
over een bestemmingsplan in ontwikkeling gaat, zou je toch zeggen dat die brief in het dossier hoort. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Als dan hij als zienswijze binnenkomt en dat is nooit gebeurd. 
 
De heer Reijenga: Mijnheer de Voorzitter. Het gaat natuurlijk wel om de correspondentie die er is ge-
weest. Ik heb deze week gevraagd die correspondentie erbij te leggen, want die lag er niet bij. Wat dat 
betreft is het goed, als alle relevante stukken voortaan erbij liggen. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Wordt gebouwd wat is aangevraagd? Qua bruto vierkante meters wel 
en ook qua bestemmingen, alleen de ruimte, het aantal vierkante meters dat voor therapie wordt gebruikt 
weet ik niet exact. Dan zou je moeten gaan kijken, als het is uitgevoerd, of inderdaad exact is uitgevoerd 
wat is aangevraagd. 
Als we het van tevoren hadden geweten; daarover heb ik al iets gezegd. Ik heb ook al antwoord gegeven 
op uw vraag vanaf december. Ik heb telefonisch contact laten opnemen met de fysiotherapiepraktijk om 
te melden wat wij daarvan vonden. 
 
De heer Reijenga: Mijnheer de Voorzitter. Ik zit nog met die vraag die de heer Vermeulen stelde en 
waarnaar ik ook benieuwd was wat betreft de bouwaanvraag, of de zaak heeft voldaan, want u heeft tus-
sentijds gekeken of de zaak voldoet aan de bouwaanvraag. Kunt u daarover nog iets zeggen? 
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Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Er wordt gebouwd wat er is aangevraagd. Ik heb de bouwschets deze 
week nog even opgehaald. Daarin staat een stukje therapie en er staat een aantal vierkante meters ge-
noemd. De bedoeling is dat dit boven gebeurt en dat er een trap in komt. Of het precies zo wordt ge-
bouwd, men is aan het bouwen, dat weet ik niet. Daarvan kan ik niets zeggen. Dan zou daar een ambte-
naar moeten gaan kijken, maar ik denk dat dit pas gebeurt op het moment dat het klaar is. 
 
De heer Reijenga: In de correspondentie waren onduidelijkheden of er inderdaad volgens de bouwvoor-
schriften wordt gebouwd. Daarnaar is toen gekeken en de vraag is of dat inderdaad het geval is. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Ik begrijp niet precies wat u nu bedoelt. 
 
De heer Vermeulen: Dan had kunnen worden gesignaleerd dat er waarschijnlijk iets anders wordt ge-
bouwd dan is aangevraagd, voor zover dit uit die tekening had kunnen blijken. Daar gaat het om; hebben 
we dat signaal gekregen? 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Op dit moment kan ik u niet zeggen of er anders wordt gebouwd dan 
is aangevraagd. Ik weet ook niet of dat al kan worden gezien, hoe ver men met de bouw is. 
 
De heer Tuinenga: Mijnheer de Voorzitter. Als er wordt gebouwd, wordt er toch regelmatig gecontroleerd 
hoe het gaat. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Daarvan ben ik niet op de hoogte. Bouw- en woningtoezicht ligt bij de 
heer Mulder. Ik ga ervan uit dat volgens de bestemming wordt gebouwd en er wordt regelmatig gecontro-
leerd. 
 
De voorzitter: Laten we reëel zijn; als u wilt dat er tijdens de bouw een paar keer wordt gecontroleerd, 
vraag ik u een paar ton extra beschikbaar te stellen, want dan hebben we echt een aantal ambtenaren 
meer nodig. Dat doen we niet. Een paar bijzondere projecten wordt naderhand gecontroleerd, maar tus-
sentijds gebeurt dit sporadisch alleen bij de grotere projecten en dit is geen groot project. 
 
De heer Tuinenga: Stel dat wij de Voorbergvariant steunen, worden de kosten dan bij het bedrijf neerge-
legd? 
 
De voorzitter: Dat was de opmerking van de wethouder. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Het maakt niet uit welke oplossing u kiest. De kosten die daaruit 
voortvloeien zullen altijd door de aanvrager moeten worden betaald op voorwaarden van onze civieltech-
nische dienst. Het is ook niet zo, onze waterdeskundige zal dat zeker niet willen, dat er zomaar wat waai-
bomenhout aan de kant wordt getimmerd. Dan moet het goed worden uitgevoerd, zodat het een deugde-
lijke oplossing is. Ik ben geen technicus, maar dan is het ook goed dat onze civieltechnische dienst eens 
goed kijkt of daarvoor een mogelijkheid is in het slootje. Hoe breed zou het dan moeten zijn? Er is mij ver-
teld dat het ruim vier meter is, maar dat is veel te smal voor auto’s om daarlangs te rijden. Als het college 
u mag aanraden, wanneer u dat wel gewijzigd wilt vaststellen, wees dan wijs en zet er een bestemming 
verkeersdoeleinden bij, zodat wij de juiste technische oplossing kunnen kiezen, die daar het meest ade-
quaat is en die voldoet aan alle gevraagde zaken. 
 
De heer Roefs: Ik vind dat de wethouder een goed voorstel doet, want je kunt wel zeggen, we gaan de 
Voorbergvariant voorstellen, maar als dit betekent dat het bedrijf EUR 10.000,00 of EUR 20.000,00 moet 
betalen, zou ik als paramedisch centrum denken, dan koop ik liever een apparaat waarmee ik mijn pati-
enten goed behandel en die dam over de sloot kan een stuk goedkoper zijn, want die paar bomen ruk je 
natuurlijk zo eruit. Het gaat mij erom dat het college een goede, adequate oplossing heeft om dit met be-
trokkenen te realiseren. Als dat zou moeten zijn dat we het vaststellen zoals het ligt met de aantekening 
dat het college de ruimte heeft om het eventueel te wijzigen met die aanvulling verkeersdoeleinden, zou 
ik daarvóór zijn. Als u dat voorstelt, wil ik dat wel steunen. 
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Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Dat stel ik voor. De discussie horende en koppen tellende denk ik: "la-
ten we het dan goed doen". Geef het college de ruimte om het op een goede manier uit te voeren en 
voeg dan de bestemming verkeersdoeleinden toe en dan kiezen we waar en hoe en bij wie de kosten 
komen te liggen. 
 
De heer Reijenga: Mijnheer de Voorzitter. Als dat het voorstel is, is het CDA daarvóór, want het kan niet 
zo zijn dat zorgbehoevenden de dupe worden van foute procedures, hoe moeilijk het ook is wat het be-
stemmingsplan betreft. Wij vinden wel dat dit een oplossing is waarin het college de vrije hand krijgt. 
 
De heer Tuinenga: In principe stemmen wij daarmee in, maar de Voorbergvariant op eigen terrein 
spreekt ons wel aan. Ik vind het een beetje sneu voor de heer Voorberg; hij heeft net bijna een prijs in de 
wacht gesleept en dan krijgt hij hem niet meer. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd laat onze civieltechnische 
dienst eens daarnaar kijken, of zij ook vinden dat dit de oplossing is met behoud van het groen. Als dat 
het is, is er nog niets mis wanneer u daaraan verkeersdoeleinden toevoegt. Als u dat niet doet en de 
Voorbergvariant kan niet worden uitgevoerd, moet ik met het bestemmingsplan terugkomen bij u en dat 
lijkt me niet lekker. 
 
De voorzitter: Het is niet de bedoeling om de Voorbergvariant niet te doen, maar juist om hem mogelijk 
te maken en om een adequate oplossing mogelijk te maken. Ik begrijp dat u daarmee instemt. 
De heer Voorberg kan er alleen maar mee instemmen. 
 
De heer Voorberg: Mijnheer de Voorzitter. Dat zou wel heel gemakkelijk zijn. Uiteraard stem ik in met 
mijn eigen variant, maar ik heb nog een reactie. Ik heb straks toen ik sprak over die verlichting en sociale 
veiligheid ook de infrastructuur genoemd. De heer Becker heeft op 21 maart 2002 al gezegd: "over die 
infrastructuur valt nog wel te praten" en dat doen we in feite nu ook. Dat heb ik u niet horen herhalen, 
maar dat was toch zo. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Ik kan niet in het hoofd van wethouder Becker kijken, hetgeen hij 
daarmee toen al heeft bedoeld. Als ik het had geweten, had ik het hem gisterenavond gevraagd, want ik 
heb hem gezien, maar misschien wist hij het ook niet meer. 
 
De heer Voorberg: Hij gaf namens de gemeente aan dat met hem daarover te spreken viel. Dat heb ik 
daaruit goed afgeleid. Dan ben ik het verder eens met het feit dat we nu het bestemmingsplan gewijzigd 
vaststellen met verkeersdoeleinden in die beide bestemmingen, want dan moeten we dat wel doen nu en 
officieel in het besluit opnemen, want anders heeft het geen rechtsgeldigheid. Dan komt het opnieuw ter 
visie; dit is richting de heer Reijenga, want die denkt: "wat weet de buurt ervan". Dan kan men tegen de 
vaststelling altijd weer in beroep gaan. Aan alle democratische verplichtingen is voldaan. 
Wat ik niemand heb horen zeggen is dat er in wezen een artikel 19-procedure is geweest voor de toe-
stand voor de bouw en dat het bouwplan in extenso ter inzage heeft gelegen. Iedereen heeft dat kunnen 
zien en daarmee was de inhoud en de uitvoering van het plan ook bekend. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Het is aangekondigd als uitbreiding van de sportschool. 
 
De heer Voorberg: In ieder geval, de juiste omlijning van het gebouw en hoe de situatie ligt. Dat gebruik 
ik als argument naar degenen die zeggen, ja maar we wisten niet wat er kwam. Op het moment dat die 
inspraakbijeenkomst er was, lag dat plan ter inzage blijkt uit het verslag. 
 
De heer Reijenga: Met een andere interpretatie. 
 
De heer Voorberg: Dan is dat hooguit die interpretatie van wat een therapiecentrum is. Dat is het enige. 
 
De heer Reijenga: Het was ter ondersteuning van de sportschool. 
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De voorzitter: Ik begrijp, mijnheer Voorberg, dat u wat terughoudend bent om het succes te incasseren. 
Ik denk dat we het wel eens worden. 
 
De heer Voorberg: Het gaat me ook om bepaalde zaken hier in de procedure die hier naar voren zijn ge-
bracht. Dat kan ook op een andere manier worden bekeken. Ik zal het nu erbij laten. 
Ik wil nog één punt aan u vragen. Kijkt u alstublieft in die hoek nog een keer naar die watergangen, want 
anders komen we naderhand op de koffie, dan krijgen we water in de koffie. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Mijnheer Voorberg, op het moment dat de bouw van de Flevopoort is 
gerealiseerd, zullen we heel goed naar een aantal zaken daar rondom heen moeten kijken en ik zal uw 
opmerking alvast doorgeven aan de mensen die daarmee te maken hebben. 
 
De heer Voorberg: Mijnheer de Voorzitter. Het is duidelijk wat wij hiervan vinden. We sluiten ons daarbij 
aan. 
 
De heer Tuinenga: Mijnheer de Voorzitter Mag ik even op de heer Voorberg reageren? U heeft het er-
over dat het opnieuw ter inzage moet worden gelegd. Lopen de jongeren geen risico’s met hun subsi-
dies? 
 
De voorzitter: Als u een bestemmingsplan wijzigt, dus nu tijdens de vaststelling iets anders dan ter visie 
heeft gelegen, zijn we het wettelijk veroplicht om het gewijzigd weer ter inzage te leggen, zodat iedereen 
daarvan kennis kan nemen. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Ik heb de afdeling Ruimtelijke ordening gevraagd, want de vraag is 
opgekomen om het uit raad terug te nemen voor meer informatie, of de subsidie van Jongeren 19NU ge-
vaar zou lopen en mij is verzekerd dat dit niet het geval is. 
 
De heer Vermeulen: In de eerste termijn heb ik twee opmerkingen gemaakt, waarop ik nog geen reactie 
heb gekregen. Ik heb in een tussenzin gevraagd waarom we niet eerder op de hoogte zijn gesteld van het 
feit dat dit kennelijk een veel groter plan is geworden. Wij zijn op 28 juni 2002 daarvan geschrokken door 
middel van die brief. Had het niet in de rede gelegen om de commissie toen op de hoogte te stellen dat er 
een wezenlijk andere situatie komt en dat de ontsluiting een probleem wordt? Waarom is dat niet ge-
beurd? Is dat een omissie of dacht u dat het een verantwoordelijkheid van het college was in plaats van 
de raad? 
In de laatste zin die ik heb uitgesproken, heb ik gezegd dat ik die ontsluiting in een wat breder perspectief 
wil plaatsen. We praten ook over het ROC Flevopoort dat er bijna is. Ik denk dat die hele verkeerssituatie 
kritisch moet worden bekeken. Ik realiseer me ook dat dit een vertraging geeft en dat wil ik niet, maar 
neemt u dat mee. 
Met betrekking tot het voorstel om het plan gewijzigd vast te stellen; daarmee kan ik alleen maar instem-
men, want dat komt tegemoet aan mijn kritiek. 
 
De heer Van der Est: Ik wil de wethouder complimenteren dat ze zo creatief omgaat met onze creatieve 
oplossingen en de PvdA/GroenLinks geeft u de ruimte om die oplossingen inhoud te geven. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Daarvoor dank, mijnheer Van der Est. 
De commissie III heeft in maart 2002 het kader aangegeven om met een bestemmingsplan op pad te 
gaan. Het college voert het uit binnen de kaders. De raad komt weer aan bod op het moment dat het be-
stemmingsplan er ligt, vanavond. Ik kan tussentijds allerlei momenten bedenken waarom ik terug zou 
moeten naar de raad, maar qua procedure is het de normaalste gang van zaken dat u twee momenten 
heeft. Op het moment dat het in procedure gaat en wanneer u het moet vaststellen. Dat is de werkwijze. 
U vraagt hoe het gaat met de ontsluiting bij de Espelerlaan. U heeft gelijk, dat is het grootste probleem. 
Gisteren hebben we daarnaar in de stuurgroep Vrijkomende schoollocaties gekeken, toen we het hadden 
over hetgeen we in de toekomst bij de Es doen. We houden ons op dit moment volop bezig, hoe we daar 
een aantal zaken moeten aanpassen om zo weinig mogelijk verkeersonveiligheid te laten doen ontstaan. 
 
De heer Vermeulen: Wat is dan de impact op dit gebeuren? Maakt dat niet uit voor dit voorstel? 
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Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Dit is een extra druk om daar wat te doen. Het wordt toch al veel 
drukker met Flevopoort. Het is aan de overkant, waar nu de Es is, de bedoeling om daar woningen te 
bouwen. Je moet dan ook iets met het fietspad doen. We zijn nu al aan het kijken hoe we dat zo goed 
mogelijk kunnen stroomlijnen en hoe we de oversteek dusdanig kunnen maken dat er zo weinig mogelijk 
verkeersonveiligheid is. 
 
De voorzitter: Mag ik concluderen dat deze discussie ertoe heeft geleid dat het voorstel wordt aangepast 
zoals het hier ligt, dat we die bestemming verkeersdoeleinden toevoegen? Gehoord de discussie zullen 
we dat evenwichtig en verstandig doen, zodat de genoemde mogelijkheden daaronder kunnen vallen. 
Vertrouwt u ons toe dat we dat op die manier doen? 
 
Zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het gewijzigde voorstel. 
 
IX. Sluiting 
 
De voorzitter: Daarmee zijn we aan het einde van deze vergadering gekomen. Ik wens u allen wel thuis. 
De vergadering is gesloten. (21.00 uur). 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 mei 2003. 
 
De griffier,          de voorzitter, 


